
Morgenmøde om biodiversitet
- Sådan skaber du mere vild natur på 

din virksomheds grønne arealer

Fredericia Kommune og Business Fredericia den 3. marts 2022 
v. Direktør i Nature Works, biodiversitetsrådgiver Ann Berit Frostholm 



Hvor vildt kan det blive?

• Helt vildt eller vildt pænt?

• Sommerfugle? Vilde bier? 
Møgbiller? Sået eng? Blomstrende 
buskadser? Vandhuller? 
Veterantræer? Stående dødt ved? 
Store græssere? Lort? Døde dyr?

• Skaber vi levesteder for få eller 
mange arter? Trædesten til den 
vilde fauna i eller udenfor byen? En 
sammenhængende økologisk 
forbindelse mellem etablerede 
levesteder?

Vilde heste på Amager Fælled, København. Foto: Thor Hjarsen.

Sået vildeng, Nr. Broby, Faaborg-Midtfyn

Skelet vild kanin, Sønderho, Fanø

Spættehul i død kastanje, Nordfyn
Naturpleje-ko, Korsør Station, Korsør

Aurora, Kolding

Lort, Sønderho, Fanø



Rådgiveren kommer på banen når…

1. Et nyt projekt er besluttet 2. Et projekt er slået fejl

• Blomsterne er ”forsvundet”

• Der er ingen sommerfugle

• Træer er gået ud

• Områder står under vand

• Naboer/brugere klager

• Manglende viden om hvordan 
arealet efterfølgende passes

• Den valgte løsning blev for dyr i 
anlæg eller drift

• FNs verdensmål 15

• CSR-strategi

• Vild med Vilje-partner

• Kommunal politik - #dkvild, Grønt 
Danmarkskort

• Forandring i lokalsamfund, på 
arbejdsplads, i skole eller 
daginstitution ønskes



Før I går i gang, så overvej…

• Hvad er formålet for jer?
(missionen)

• Hvad vil I gerne opnå på sigt? 
(målsætningen)

• Hvad egner arealet sig til?

• Hvad er der at bygge videre på?

• Hvor mange ressourcer vil vi bruge på 
det?
(økonomi, personale, kommunikation)

• Kan I samtænke flere funktioner som 
biodiversitet og trivsel, ophold, 
motion, læring, fællesskab, klima?

• Har jeres naboer også planer i den 
retning og vil de være med?
(samarbejde, opbakning)

• Har vi brug for rådgivning før, under, 
efter?



Starter I på egen hånd, så søg information



Stedet definerer mulighederne

• Er lokaliteten i byzone, landzone, 
indenfor eller udenfor Grønt 
Danmarkskort?

• Hvordan er arealanvendelsen på og 
omkring lokaliteten nu og historisk?

• Er der beskyttelsesinteresser på eller 
nær lokaliteten af betydning?

• Hvad ved vi om naturforholdene; 
jordbund, pH, nedbør, vindforhold, 
artsfund, ledelinjer mm.?

• Hvilke strukturer og frøkilder kan vi 
bygge videre på?

• Bio-score?



Arbejd MED naturen og tilpas designet
• Alle informationer om stedet lægges til 

grund for naturdesign og driftsplan –
sammen med jeres egne ønsker / 
målsætninger for området

• Hvad er værd at bevare, og hvor må der 
tænkes nyt?

• Alt kan konstrueres (næsten) – men 
resultaterne kommer lettest hvis vi 
arbejder MED naturen

• Vælg planter og naturelementer med 
afsæt i jord, vind, vand, lokale 
artsforekomster mm. – ikke omvendt!

• Tænk i livscyklus i valg af tiltag – korte 
og lange tunger, en art har forskellige 
livsfaser, fødsel, liv, død, nedbrydning

• Såning, slåning og frøkast

• FARVEL til gift og gødning



Kommuniker og inviter



Følg op på anlægget 

• Er der kommet mere liv?

• Bruger I området mere nu end 
før?

• Er der leveret på jeres 
målsætning (verdensmål, CSR-
mål, #dkvild)?

• Før løbende tilsyn – de første år 
er vigtige, men også om 5-10 år!

• Justér drift og pleje efter 
udviklingen på arealet

• Hold den gode dialog med 
naboer/brugere/medarbejdere
- hvad oplever de?



Del viden og erfaringer

• Naturpleje har eksisteret i mere end 30 
år – i naturbeskyttede områder

• At anlægge ny natur (eller 
erstatningsnatur) er relativt nyt

• Hvad virker hvor?

• Hvordan får vi effektiviseret driften i 
små og mellemstore projekter?

• Hvordan reagerer biodiversiteten på de 
forskellige tiltag?

• Hvorfor går det galt, når det går galt?

• Nye normer?

• Lad os lære af hinanden så vi høster 
naturgevinster i stedet for at så 
frustrationer



6 stærke fra rådgiveren

1. Lad stedets DNA definere design, anlæg 
og drift

2. Sæt mål på baggrund af viden

3. Arbejd MED naturen og tilpas 
naturdesignet til de stedgivne betingelser, 
potentialer, krav til områdets brug og 
projektejerens investeringsvillighed

4. Kommuniker og inviter!

5. Følg op på anlægget for at få succes på 
biodiversitetskontoen og tilfredshed hos 
ejer, naboer og eventuelle brugere

6. Del viden og erfaringer, skab 
efterspørgsel hos leverandører m.fl.



Brug for en biodiversitetsrådgiver med solid 
erfaring fra ide til drift?
• Nature Works v. Ann Berit Frostholm kan kontaktes på 22197642 / abf@nature-works.dk

• Biodiversitetsrådgivning, naturdesign, naturformidling, undervisning samt vejledning i natur, krop og psyke 

• Rådgivningen bygger på 15 års erfaring med natur- og landskabsforvaltning på lokal og national skala Danmark rundt

• Har bl.a. samarbejdet med Fjernvarme Fyn A/S, Carl Ras A/S, Middelfart Kommune, Odense Kommune, Furesø 
Kommune, Horne Skole, Flakkebjerg Landsbylaug, Davinde Landsbylaug, Holluf Pile Grundejerforening

• Vild med vilje leverandørpartner

mailto:abf@nature-works.dk

